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A.1. Plaatsgebonden risico 
Het Besluit Externe Veiligheid voor Inrichtingen [Vrom 04b] geeft de volgende definitie voor 
het plaatsgebonden risico. 
Plaatsgebonden risico: risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per 
jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt 
als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een 
gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. 
Anders gezegd is het plaatsgebonden risico de kans dat iemand die, (altijd) aanwezig is in de 
omgeving van een bedrijf, komt te overlijden ten gevolge van een ongeval bij dat bedrijf. 
De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is de contour waarvoor het plaatsgebonden 
risico een waarde heeft van de 10-6/jr (de zogenaamde PR 10-6 contour). Binnen deze contour 
is nieuwbouw van kwetsbare objecten (zoals woningen) niet toegestaan. Voor 
gedetailleerdere beschrijving van de verschillende grenswaarden en de verschillende 
toepassingen (nieuwe en bestaande situaties en overgangsregelingen) wordt hier verwezen 
naar het Besluit [Vrom 04b]. 
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A.2. Groepsrisico 
Het Besluit Externe Veiligheid voor Inrichtingen [Vrom 04b] geeft de volgende definitie voor 
het groepsrisico. 
Groepsrisico: cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden 
als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een 
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of 
bestrijdingsmiddel betrokken is; 
Anders gezegd geeft het groepsrisico weer wat de kans is op het overlijden van een groep 
personen ten gevolge van een ongeval bij een bedrijf. 
 
Voor het groepsrisico is geen grenswaarde vastgesteld. Wel is er de zogeheten 
oriëntatiewaarde, deze dient door het bevoegde gezag (de vergunningverlener, zijnde de 
provincie of de gemeente) te worden gehanteerd bij de overwegingen omtrent het 
groepsrisico. Deze oriëntatiewaarde is de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke 
slachtoffers van ten hoogste 10-5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer 
dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-7

 per jaar en met de kans op een ongeval met 
1000 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-9 

 per jaar. In Figuur A-1 is een 
FN-diagram weergegeven met daarin als voorbeeld een FN-curve en tevens de 
oriëntatiewaarde.  
 
 
Figuur A-1: FN-diagram voor groepsrisico met oriëntatiewaarde 
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